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1. Vytvořte ženský rod. Forma o feminino.         5b 

francês   _______________________________ 

feliz  _______________________________   

alemão  _______________________________ 

interessante _______________________________ 

jovem  _______________________________ 

 

2. Doplňte slovesa SER, ESTAR nebo tvar HÁ.   Completa com SER, ESTAR ou HÁ. 5b 

O Rui ____________ simpático e alegre.   

O Rui hoje____________ triste.  

As lojas já ____________ fechadas.  

Na sala ____________ muitos estudantes. 

____________ um bom programa na televisão agora?  

 

3. Slovesa v závorkách dejte do správného tvaru a výrazy z obou sloupců spojte tak, že 

vzniknou věty. Põe os verbos na forma conveniente e forma frases.    5b 

Vocês (abrir)    ____________________         a) muita cerveja muito café 

Nós (gostar)   ____________________         b) bem  

Eu (perceber)  ____________________         c)  a garrafa                                                        

O Paulo (aceitar) ____________________    d) de jogar futebol                   

Os estudantes (beber) ____________________    e) o convite da Júlia    

 

4. Doplňte. Completa.          5b 

Com licença.    -   _______________________________ . 

_______________________________ ?   -   O meu nome é Miguel Lopes.   

O meu nome é Miguel Lopes.   -    _______________________________ . 

_______________________________ ?   -   Sou de Lisboa. 

Bom apetite!    -   _______________________________ . 

 

5. Vytvořte přivlastňovací zájmena. Forma os pronomes possessivos.    5b 

o professor (eu) ____________________ 

a casa (ele)   ____________________ 

o trabalho (você)  ____________________ 

o número (tu)   ____________________ 
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a amiga (nós)   ____________________ 

 

6. Doplňte předložku nebo kombinaci předložka+ člen.      5b 

Completa com preposição ou a combinação artigo+ preposição. 

Chega ____________ dois. 

____________ saúde! 

Está ____________ telefone.  

Quanto pago  ____________ vinho? 

As paredes protegem a casa ____________ o sol.    

 

7. Vytvořte blízkou budoucnost. Forma o futuro próximo.     5b 

trabalho ____________ 

comes  ____________ 

dorme  ____________ 

podem  ____________ 

somos  ____________ 

 

8. Doplňte číslovky (11-20). Completa os numerais (11-20).     5b 

_________  doze  _________    catorze  _________ dezasseis  _________   dezoito    

dezanove   _________    

 

9. Doplňte. Completa.          5b 

Uma casa típica do Sul de Portugal tem geralmente um _____________. 

As _____________  são grandes e têm persianas. 

No _____________ os Portugueses costumam dormitar durante a sesta e assar as sardinhas.  

No _____________ há flores, arbustos e árvores. 

No meu _____________ há uma mesa, uma cama e muitas estantes com livros. 

 

10. Doplňte dialog. Completa o diálogo.       5b 

- _____________ lá? 

- _____________, sim. Quem _____________ ? 

- Jorge Rodrigues. Está a Júlia, faz favor? 

- Não, está num jantar com uns colegas. Quer _____________ uma _____________ ?  


